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 «يةتنم»وعلى أرض الواقع التنمية تحتاج الى .. أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة إحاطة نظرّية بمشكالت الكوكب 

 نيريان الينطا
مخطًطا مشترًكا للسالم واالزدهار للناس والكوكب اآلن وفي »هدًفا عالمًيا مترابًطا مصمًما ليكون  71تدامة أو األهداف العالمية عبارة عن مجموعة من أهداف التنمية المس

 :هي 71األهداف ال. 5101م م المتحدة ويهدف إلى تحقيقها بحلول عامن قبل الجمعية العامة لألم 5172تم وضع أهداف التنمية المستدامة في عام . «المستقبل
ضمان تمتع جميع الرجال والنساء ، وال سيما الفقراء والضعفاء ، بحقوق متساوية في الموارد االقتصادية ، فضاًل عن الوصول إلى : إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان -7

لميراث والموارد الطبيعية المناسبة والتكنولوجيا الجديدة والخدمات المالية ، بناء قدرة الفقراء ى األراضي وغيرها من أشكال الملكية واالخدمات األساسية ، والملكية والسيطرة عل
 .لبيئية األخرىوا والضعفاء على الصمود وتقليل تعرضهم للظواهر المتطرفة المرتبطة بالمناخ وقابليتهم للتأثر بالصدمات والكوارث االقتصادية واالجتماعية

ء على الجوع وضمان حصول جميع الناس، ال سيما الفقراء واألشخاص المستضعفين، بمن فيهم األطفال ، على غذاء آمن ومغٍذ وكاٍف على مدار القضا: صفر مجاعة -2
خامسة، معالجة االحتياجات تقزم والهزال لدى األطفال دون سن الالسنة، استهداف إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بما في ذلك تحقيق األهداف المتفق عليها دولًيا بشأن ال

ن اإلنتاجية واإلنتاج تساعد في الغذائية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن ، ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة تزيد م
متطرف، والجفاف، والفيضانات، والكوارث األخرى، والتي تعمل على تحسين جودة األرض ى التكيف مع تغير المناخ، والطقس الالحفاظ على النظم البيئية ، وتعزز القدرة عل

 .والتربة تدريجياً 
 ضمان حياة صحية وتعليم عادل وشامل

، وضع حد للوفيات  5101والدة حية ، بحلول عام  711،111 لكل 11بحيث تتقلص وفيات األمهات العالمية إلى أقل من : وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع األعمار -0
القضاء على أوبئة اإليدز والسل والمالريا وأمراض المناطق المدارية المهملة ومكافحة التهاب الكبد واألمراض ... التي يمكن الوقاية منها للمواليد واألطفال دون سن الخامسة 

الصحة الجنسية واإلنجابية ، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األسرة والتثقيف ، ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية  المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى،
مكان الوصول إلى خدمات الرعاية الصح دماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية، تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، وا  األدوية ية األساسية الجيدة و وا 

لوث الهواء ة والفعالة والجودة وبأسعار معقولة للجميع، الحد بشكل كبير من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة وتلوث وتواللقاحات األساسية المأمون
 .والماء والتربة 

طريق ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة ضمان تعليم جيد وعادل وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع عن  -4
الرجال في الحصول على تعليم تقني ومهني وعالي عالي الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي، ضمان تكافؤ الفرص لجميع النساء و 

الوظائف الالئقة ، ة ، بما في ذلك التعليم الجامعي، زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين لديهم المهارات ذات الصلة التقنية والمهنية ، للتوظيف و الجودة وميسور التكلف
ت الضعيفة ، بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة مان المساواة في الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئاالقضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم وض

المتعلمين  اب ، ضمان حصول جميعوالشعوب األصلية واألطفال المستضعفون ، ضمان أن جميع الشباب ونسبة كبيرة من البالغين رجااًل ونساًء يلمون بالقراءة والكتابة والحس
خالل التعليم من أجل التنمية المستدامة وأنماط الحياة المستدامة ، وحقوق اإلنسان ، والمساواة بين الجنسين ،  على المعرفة والمهارات الالزمة لتعزيز التنمية المستدامة، من

 .مساهمة الثقافة في التنمية المستدامةوتعزيز ثقافة السالم والالعنف ، على الصعيد العالمي المواطنة وتقدير التنوع الثقافي و 
ضع حد لجميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في و : تحقيق المساواة بين الجنسين -2

خل األسرة المعيشية فال والزواج المبكر والقسري وختان اإلناث، وتعزيز المسؤولية المشتركة داالمجالين العام والخاص ، القضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج األط
ة والعامة ضمان حصول الجميع على واألسرة، ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادي

 .المؤتمر الدولي للسكان ة واإلنجابية والحقوق اإلنجابية على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عملالصحة الجنسي
تحقيق حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة ، تحقيق إمكانية : ضمان التوافر واإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع -6

لمياه عن طريق الحد من التلوث ، والقضاء على اإلغراق وتقليل إطالق المواد ات الصرف الصحي والنظافة العامة المالئمة والعادلة للجميع، تحسين جودة االوصول إلى خدم
عادة االستخدام اآلمن على مستوى العالم ، زيادة كفاءة استخدام المياه بشكل كبير في جميع القطاعات وضمان السحب  الكيميائية والمواد الخطرة، وزيادة إعادة التدوير وا 

الصلة العذبة لمعالجة ندرة المياه والحد بشكل كبير من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه ، حماية واستعادة النظم اإليكولوجية ذات  واإلمداد المستدامين من المياه
 .ألنهاربالمياه ، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة وا

 النمو االقتصادي
ة وبأسعار معقولة للجميع حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة، زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمان الحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدام -1

 .بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي و مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة الطاقة



جة والعمل الالئق للجميع العمالة والعمل الالئق لجميع النساء والرجال ، بما في ذلك الشباب عزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتت -8
ل أو التعليم أو التدريب، اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء واألشخاص ذوي اإلعاقة ، واألجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، خفض نسبة الشباب غير الملتحقين بالعم

نهاء العبودية الحديثة واالتجار بالبشر وتأمين حظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ، حماية حقوق العمل وتعزيز بيئات ععلى العمل ا مل آمنة ومأمونة لجبري وا 
 .المستدامة التي تخلق فرص العمل  لجميع العمال، وضع وتنفيذ سياسات لتعزيز السياحة

ع ثوق به ومستدامة ومرنة، بما في ذلك البنية التحتية اإلقليمية وعبر الحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاهية اإلنسان، تعزيز التصنيتطوير بنية تحتية عالية الجودة ومو  -9
زيادة ... أقل البلدان نموا ي اإلجمالي بشكل كبير، بما يتماشى مع الظروف الوطنية ، ومضاعفة حصتها فيالشامل والمستدام ،زيادة حصة الصناعة من العمالة والناتج المحل

 ها مستدامة ، مع زيادة كفاءة استخداموصول المؤسسات الصناعية الصغيرة وغيرها من المؤسسات ، وال سيما في البلدان النامية ، ترقية البنية التحتية والصناعات المعدلة لجعل
 .ة بيئًيا ، تعزيز البحث العلمي ، ورفع مستوى القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية في جميع البلدانالموارد واعتماد أكبر للتكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليم

في المائة من السكان بمعدل أعلى من المتوسط الوطني، تمكين وتعزيز  41 الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها تحقيق واستدامة نمو الدخل تدريجيًا ألدنى -71
 .قتصاد أو غير ذلكدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو العرق أو األصل أو الدين أو االاإل
منة وميسورة التكلفة ، ورفع مستوى نة ومرنة ومستدامة، ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآم -77

 .األحياء الفقيرة
لبلدان إجراءات ، مع أخذ ذ جميع اضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة لتنفيذ إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة ، واتخا -75

 .ة وقدرات البلدان الناميةالبلدان المتقدمة زمام المبادرة ، ومراعاة تنمي
تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع األخطار ذات الصلة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، دمج تدابير تغير : اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ -70
ة والقدرات البشرية والمؤسسية على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والحد من تأثيره ناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط الوطني، تحسين التعليم والتوعيالم

 .واإلنذار المبكر
 سيما من ة المستدامة ، منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بشكل كبير ، والحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمي -74

 .األنشطة البرية ، بما في ذلك الحطام البحري وتلوث المغذيات
دارة الغابات على نحو مستدام ، ومكافحة التصحر -72 ، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره  حماية واستعادة وتعزيز االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية األرضية ، وا 

 .ووقف فقدان التنوع البيولوجي
وشاملة على جميع يز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة ، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة تعز  -76

 .المستويات
 .اكة العالمية من أجل التنمية المستدامةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشر  -71

 ماذا تحقق في لبنان؟
أول ما يتبادر إلى الذهن .اتهاة تطرح في ظل الواقع المعيوش منذ إطالق فكرة التنمية المستدامة، بأهدافها ودراساتها والتنفيذ الذي قامت به األمم المتحدة عبر منظمأسئلة عديد

 لبنان كنموذج، ماذا تحقق؟التخطيط عبر التفنن والتحضيرالمنهجي القى نتائجه على األرض؟ فإذا أخذنا هو، هل يطابق التنظير الواقع؟ وهل 
 .مظاهرة من المنظمات غير الحكومية التابعة والممولة من األمم المتحدة -
 أموال طائلة تصرف، ولكن ماذا عن االهداف الكبرى؟ -
هل كان العمل بمنأى عن السياسة؟  -ن، إنما مت خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية وحتى نفسية ومالية للنازحين والمتعثريلقد تم تأمين عددا غير قليل من الوظائف، وقد -

در المال رشى األطفال والنساء؟ هل ههل تم تمكين الطالب من التعلم الفعلي، الهادف والمنتج بدورات متتالية الجتياز المراحل لتحقيق ذواتهم؟ ماذا عن المساواة والعنف ضد 
 ...، المساواة، حقوق اإلنسان، وغيرهاومحسوبيات؟ ماذا عن الطاقة، البنى التحتية، الجوع، البطالة

. يتها العظمىل الكثير من البلدان أو غابإن البلد ونتيجة للسياسات اإلقليمية والدولية، الحروب واألطماع والنزاعات لم يحقق الحد األدنى من أهداف التنمية المستدامة وهذا حا
لعالمية بين المحاور والدول الكبرى، تبقى التنمية المستدامة حلم جميل على الورق، فيما تنتهك حقوق ومكتسبات بين المآرب الدولية، وسطوة النزاع، والتنافس على السيطرة ا

فتات نظماتها ضغط على الدول المتعثرة، لتنفيذ السياسات العالمية، بحفنة من الوكرامات شعوب بأسرها على مدار الساعة، تستخدم فيها األمم المتحدة بخدماتها وجمعياتها وم
 .يذهب بعضها للشعب ويتبخر باقيها رشى
  «.للتنمية المستدامة»فما ينقص هذا الكوكب، تنمية مستدامة 

 
 


